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  مجلة الهالل
  1993مارس 

  ھكذا تكلم خالد محي الدین
  بقلم :د. رءوف عباس

خالد محي الدین من بین القالئل من صناع ثورة یولیو الذین حظوا بقبول ملحوظ عند الجماهیر، فضال 
عن تمتعه باحترام من یتفقون معه ومن یختلفون على حد سواء، ولعل ذلك یرجع إلى تمسك الرجل 

 یحید عنها وال یساوم بها، وهى نفس المبادئ التى نقلته من بؤرة الضوء فى العامین  بمبادئه التى ال
األولین للثورة إلى مساحة عریضة من الظالل، وهى نفس المبادئ التى جعلته یوقف حیاته لخدمة بالده 

وعزة  فى حدود الهامش الضیق الذى أتیح. له ولعل ذلك یرجع أیضا إلى ما امتاز به الرجل من نزاهة
  نفس جعلته یترفع عن التورط فى صراعات الصغار، ویتمسك بأسلوب رفیع من الحوار السیاسي. 

وفي الشهر الماضي فاجأ خالد محي الدین الرأى العام المصرى والعربى بكتابه "واآلن أتكلم " الذى سبق 
حوار بین ونشر بعض فصوله الهامة على صفحات "األهرام" و"أألهالى" مما جعل مادته موضع 

  المصرین  على اختالف مستویاتهم االجتماعیة والثقافیة.... فى البیوت والشوارع ومواقع اإلنتاج .

هو الجزء األول من ثالثة أجزاء وعد بإصدارها تباعا،  ویضم   –كما صرح بذلك مؤلفه –والكتاب 
تى شهدتها مصر مع بدایة شهادته عن السنوات السابقة على الثورة (سنوات اإلعداد)،   ثم األحداث ال

الثورة من خالل موقعه فى جماعة القیادة أو مجلس قیادة الثورة حتى خروجه من مصر فى أعقاب أزمة 
  .  1955منفیا إلى سویسرا ثم ذكریاته فى المنفى حتى العودة قرب نهایة  1954مارس 

  صور بال رتوش
ن أتكلم"  یعود إلى األسلوب الرفیع الذى وسر الشعبیة التي حظیت بها مذكرات خالد محي الدین" واآل

كتبت به، وال أعنى بذلك براعة اللغة وبالغتها فحسب بل أسلوب معالجة األحداث التي تناولها الرجل، 
وخاصة عند حدیثه عمن اختلف معهم فى الرأى، فكان دائما یقنع القارى بموضوعیته،  فهو یتناول ما 

ارئ الفطن أن یدرك األمور كما یشاء،  فأنصف الجمیع: عبد لتلك الشخصیات وما علیها، ویترك للق
الناصر، والسادات، والبغدادى، وصالح سالم، ومحمد نجیب وغیرهم،  ولكنه رسم للجمیع صورا بال 
رتوش فكانت معالجة خالد محى الدین دربا من الكتابة السیاسیة الراقیة التى قال من خاللها ما یرید دون 

  مآخذته على شئ، ومن هنا یعبر الكتاب من حنكة سیاسیة فائقة.أن یترك ألحد فرصة 
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وقد كتب خالد محي الدین مذكراته فى صورة سیرة ذاتیة، حدثنا فیها عن نشأته فى بیت جده ألمه شیخ 
طریقه السادة النقشبندیة، وكان من الممكن أن یخلف جده فى شیاخة ألطریقه لوال توجیهه وجهة أخرى، ثم 

ه خالل اإلجازات الصیفیة إلى بلدته "كفر شكر" حیث أسرته من الفالحین األثریاء،  وتفتح طفولته ورحالت
وعیه السیاسى فى الثالثینات بمدرستى فؤاد األول ثم فاروق األول بالعباسیة حى الطبقة الوسطى 

ك التقي بعد حصوله على شهادة الثقافة، وهنا 1938المصریة عندئذ،  ثم التحاقه بالكلیة الحربیة عام 
بدرجات متفاوتة، منهم  مجدى حسنین، ولطفى واكد،  1952بكثیرین ممن شاركوا فى صنع ثورة یولیو 

وثروت عكاشة،  وحسن إبراهیم، وصالح سالم، وكمال الدین حسین، وعبد اللطیف البغدادى، وصالح 
یة والسیاسیة،  رأوا هدایت،  جمیعهم من فتیة الثالثینات الذین عاصروا أزمتها االقتصادیة واالجتماع

یترنح أمام ضربات القصر، وبهرت بعضهم الحركات السیاسیة المتأثرة بالفاشیة: مصر  1923دستور 
الفتاة، واألخوان المسلمین، خالد نفسه كان معجبا بأحمد حسین زعیم مصر الفتاة أیام كان طالبا بالثانوى، 

و منتصف األربعینات قبل أن تستهویه كما طرق مع جمال عبد الناصر باب األخوان المسلمین نح
الماركسیة   بتأثیر صدیقه عثمان فوزى، فانضم الیسكرا أیاما ثم ما لبث أن تركها عندما وجد أن مسئول 

الضباط بالمنظمة موظف إدارى بالجیش،  واحتفظ بصداقة حمیمة مع حدتو ورجالها (وخاصة احمد فؤاد)  
لطلب جمال عبد الناصر أن یظل أعضاء تنظیم الضباط األحرار دون أن یرتبط بالمنظمة تنظیما تنفیذا 

  بعیدا عن تأثیر التنظیمات السیاسیة األخرى. 

  اللقاء مع عبد الناصر
عن طریق عبد المنعم عبد الرءوف الشخصیة الغامضة حتى  1944كان لقاؤه بجمال عبد الناصر عام 

(وهو التاریخ الذى أكده  1949أسیسه عام اآلن، واستمر یعمل معه فى تنظیم الضباط األحرار منذ ت
المؤلف لیقطع بذلك حبال الشك التي مدتها الكتابات األخرى حول بدایات  التنظیم)، ویؤكد زعامة عبد 
الناصر للتنظیم منذ البدایة فى رد غیر مباشر على أراجیف السادات فى "البحث عن الذات"  كان 

على هدف واحد هو إنهاء الفساد وتحریر البالد دون أن  أعضاء التنظیم فى السنوات األولى یتفقون
یربطوا أنفسهم ببرنامج محدد، وعندما صاغ خالد محي الدین ذلك البرنامج وعرضه على لجنة القیادة 
تردد الجمیع فى تبنیه رسمیا، وطلبوا من خالد  أن یطلع علیه الضباط فقط دون أن یتولى طباعته 

ألحرار" الذى عرف به التنظیم كان من اقتراح بعض ضباط "حدیتو" الذین وتوزیعه،  حتى اسم "الضباط ا
انضموا إلى التنظیم كأفراد. حدث كل ذلك رغم أن التنظیم كان یمثل جبهة وطنیة، والبرنامج یمثل اإلطار 

لم یشأ أن یفتح الباب لجدل   -ما یبدو - الذى یجمع حوله الجبهة الوطنیة، غیر أن عبد الناصر على
حول البرنامج فى الوقت الذى یتطلب فیه الموقف وحدة الجهود والقلوب،  لذلك قبل عبد الناصر نظرى 

انضمام ضباط من مختلف االتجاهات إلى التنظیم منهم من عرفوا بمیولهم الفاشیة،  ومنهم من كانوا 
یكن عضوا  أعضاء فى اإلخوان المسلمین أو مناصرین لها، ومنهم من كانوا شیوعیین، ولكن.. أحدا لم
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فقد كان شباب الثالثینات قد كفروا بتلك األحزاب  - بما فى ذلك الوفد–بأى حزب من األحزاب اللبرالیة 
  مما سیكون لها  إنعكاسة على موقف مجلس القیادة من األحزاب بعد الثورة.

یمات األخرى ومن الطریف أن كل من عالجوا فى كتاباتهم فترة اإلعداد للثورة فهموا عالقة الضباط بالتنظ
فهما خاطئا،   فاإلخوان المسلمون ینعون  على جمال عبد الناصر نكثه بالوعد وخروجه على التنظیم، 
وظن البعض أن عبد الناصر كان عضوا بحدیتو یحمل اسما حركیا هو موریس (وهي واقعة صححها 

استخدمه عبد الناصر خالد محیى الدین عند حدیثه عن منشورات الضباط، فقد كان هذا االسم هو الذى 
عند استالمه المنشورات من أحد أعضاء حدیتو من األرمن المصرین لیس إال)،  وظل عبد الناصر 

  یمارس لعبة دقیقة حذرة، وهى االستفادة بكل هؤالء لخدمة الهدف. 

  الرجل الكتوم
یولیو  23بعد  كان عبد الناصر یمسك بكل الخیوط داخل التنظیم قبل الثورة وداخل مجلس قیادة الثورة

،  ولم یكن یسمح لكل زمیل من زمالئه إال بخیط واحد فقط، ومن هنا جاءت روایات كل من كتب 1952
تعبر عن جانب واحد مما حدث هو ذلك الذى شارك فیه   -بما فیهم خالد محي الدین -من رجال یولیو

مساحات باهتة فى الصورة صاحب المذكرات وألم به، وحتى عندما نجمع تلك الكتابات معا، تظل هناك 
ال یمكن أن یوضحها إال شخص واحد هو: ذلك الرجل الكتوم الذى كان یجید اإلصغاء إلى محدثیه بینما 
علقه یعمل بدقه لربط كل شئ  ببعضه البعض، ویحرك الجمیع دون أن یستثیرهم،  إنه جمال عبد 

خاصة،  فمن اقتربوا منه یؤكدون  الناصر. ولكن لسوء حظ المؤرخین أن عبد الناصر لم یترك مذكرات
أنه كان یمیل إلى التعامل الشفوي بعد امتالكه زمام السلطة،  وكأنه كان یتبع نفس أسلوب العمل السرى،  
حیث یحرص على أال یترك وراءه دلیال یستخدم ضده، ولكن البد أن أوراق عبد الناصر تحمل الكثیر،  

لي وثائق مجلس قیادة الثورة وال یمكن أن یكتب تاریخ دقیق لثورة یولی ٕ و دون الرجوع إلى تلك األوراق وا
بعیدة عن متناول  –لألسف الشدید –ووثائق رئاسة الجمهوریة فى فترة حكم عبد الناصر، ولكنها ال زالت 

المؤرخین.  وال ندرى ماذا فعل السادات ورجاله بلجنة كتابة تاریخ الثورة التى شكلها،  وال نعرف أین 
  دة التى جمعت أو حتى طبیعة تلك المادة.ذهبت الما

لقد قیض لتاریخ أسرة محمد على أن یحفظ من الضیاع بفضل عزیمة الملك فؤاد األول الذى أسس دار 
الوثائق التاریخیة وألحقها بقصر عابدین وجمع الوثائق ورتبها ونظم سلسلة من الدراسات لتاریخ محمد 

سماعیل،  فأفادت هذه ال ٕ براهیم وا ٕ ، 1952یولیو  23وثائق كل من كتب فى تاریخ مصر،  أما ثورة على وا
فلم یقیض لها من یحفظ تاریخها من الضیاع،  ومن هنا تأتى أهمیة كتاب خالد محى الدین باعتباره كشفا 

  عن أحد الخیوط التى أمسك بها عبد الناصر. 
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  سیاسة الباب الموارب
ا لم یطلع علیه أقرب الناس إلیه إال بقدر معلوم،  ومما ودلیلنا على أن عبد الناصر أبقى لنفسه الكثیر مم

لم یطلع علیه مجلس قیادة الثورة،  أن كتاب خالد محي الدین،  وكذلك مذكرات كل من كتب من رجال 
یولیو جاء ت خلوا من ذكر أخطر التطورات التى كانت تجرى على صعید السیاسة الخارجیة دون أن 

قیادة الثورة الذى  تركت له على ما یبدو أمور السیاسة الداخلیة. من تطرح على بساط البحث فى مجلس 
تلك التطورات االتصاالت األمریكیة مع عبد الناصر بشأن إشراك مصر فى منظومة األحالف التى 
تخطط لها الوالیات المتحدة األمریكیة،  ومراوغة  عبد الناصر على طریقة "الباب الموارب"  فال یرفض 

نما یطلب أوال مساعدة الوالیات المتحدة لمصر اقتصادیا ومدها بالسالح صراحة وال یق ٕ بل صراحة، وا
لتصبح ندا لغیرها، ومساعدتها على إنهاء الوجود البریطاني فى مصر،  وحل مشكلة فلسطین حتى 
 تصبح مطلقة الید فى النظر إلى مسألة التحالف،  فى هذا السیاق كانت االتصاالت المصریة اإلسرائیلیة

التى  ذكر خالد أنه سمع بها،  وكانت من خالل الوالیات المتحدة وهى االتصاالت التى طلب فیها عبد 
الناصر تأمین اتصال  أرضي بین مصر والشرق العربى من خالل جعل النقب عربیة،  وعندما رفضت 

م األمریكان إسرائیل واعتبرت  الموضوع ابتزازا یهدف إلى بتر نصف أراضیها، تعلل عبد الناصر أما
بالتعنت اإلسرائیلى،  إلى غیر ذلك من تفاصیل نجدها فى الوثائق البریطانیة واألمریكیة وال نجد لها 

یكتب إال ما شارك فیه  صدى عند خالد محى الدین أو غیره.  وكان خالد واضحا تماما عندما أكد أنه لم 
وما استطاع تحقیقه من أحداث من خالل رفاقه من شهود العیان،  ولذلك نفهم من غیاب تلك االتصاالت 

  –حتى فى ذلك الوقت المبكر –من روایته وروایات غیره أن عبد الناصر كان یدیر أخطر األمور منفردا 
على -ت، أو بعبارة أخرى أدار عبد الناصر  دون أن یطلع مجلس قیادة الثورة على فحوى تلك االتصاال

دفة السلطة بنفس الطریقة التى كان یدیر بها دفة تنظیمه السرى: التكتم الشدید،  والریبة   -ما یبدو
والحذر،  ولعل ذلك یفسر عشقه للمعلومات (الذى حدثنا عنه خالد) وحرصه على جمعها واهتمامه 

یفسر اعتماد   -أیضا -نظام نفسه فى نهایة األمر، ولعل ذلكبأجهزتها حتى نمت نموا سرطانیا خنق ال
عبد الناصر على ضباط الصف الثانى الذین مأل  بهم المواقع الحساسة فى السلطة رغم حداثة عهدهم 

أن نجد خالد یكتب بقلم   –إذن–بالتنظیم،  وحرصه على التخلص من الحرس القدیم تدریجیا، فال عجب 
ذ هؤالء رغم أن بعضهم حقق مكانته من خالل الوشایة باآلخرین أیام أزمة یقطر مرارة عن تفشى نفو 

  ، ولكنها لعبة السیطرة الفردیة التى أجادها عبد الناصر. 1954مارس 

  نجیب والضباط األحرار
ومن االكتشافات الهامة التي نجدها عند خالد محي الدین ما ألقاه من أضواء على محمد نجیب،  فهو 

كان وثیق الصلة بالضباط األحرار،  شأنه شأن غیره من الضباط الوطنیین، وانه كان یؤكد أن الرجل 
ن كان خالد لم یقل إنه كان عضوا بالتنظیم فرتبته الرفیعة تحول دون أن  ٕ یعلم بقیام الثورة ورئاسته لها، وا

د نجیب،  ینضم لتنظیم یرأسه أحد صغار الضباط،  ولكن خالد بدد أسطورة االتجاه الدیمقراطى لمحم
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مؤكدا انه كان دائما فى صف االنصراف عن الدیمقراطیة،  وأن السلطة كانت همه األول،  لذلك عندما 
أصبح مهددا بفقدها تمسك بأهداب الدیمقراطیة لعلها تبقیه فى السلطة إذا  كسب الجماهیر فى صفه ضد 

  مجلس قیادة الثورة، ونجح فى تحقیق أهدافه.

ن قضیة الدیمقراطیة التي تحتل جانبا كبیرا من كتاب خالد، والتى اختصم ویجرنا ذلك إلى الحدیث ع
بسببها مع زمالئه حتى ناقشوا أمر اعتقاله فى مواجهته، ثم كلفه حریته وأبعده عن السلطة عندما كان 
ما الدیمقراطیة، ذلك المبدأ الذى طرحه عبد الناصر على المجلس  ٕ الوحید الذى رفض مبدأ: إما الثورة،  وا
بعد أن غذا هذا االتجاه مستشارو المجلس من رجال القانون (عبد الرازق السنهورى وسلیمان حافظ) 

  ودعمته صحافة أخبار الیوم بالمقاالت التى كان یكتبها مصطفي أمین وعلى أمین ضد الدیمقراطیة. 

  نموذج للطبقة الوسطى
یادة،  بل كان وحده الذى وقف فى لم یقف خالد محى الدین وحده فى صف الدیمقراطیة داخل مجلس الق

صفها فى بیته وبین أفراد أسراته التى تعد نموذجا دقیقا للطبقة الوسطى المصریة، والحق أن الدیمقراطیة 
 1923أللیبرالیة كما فهمها ودافع عنها خالد لم تعط فرصة حقیقة فى التجربة المصریة،  فقد جاء دستور 

ن خالل الصالحیات التي كانت له ومن بینهما حق تعطیل الدستور مدعما للسلطة األوتوقراطیة للملك م
صدار قوانین بمراسیم.  ومن ثم كانت االنقالبات الدستوریة التي أطاحت  ٕ قالة الوزارة وا ٕ وفض البرلمان وا

.  هذا فضال عما شاب التجربة اللیبرالیة فى ظل الدستور من سلبیات تمثلت فى تزییف 1923بدستور 
التالعب فى صنادیق االنتخاب، والتالعب فى تحدید الدوائر االنتخابیة، والمحسوبیة التى إرادة الشعب ب

عالن األحكام العرفیة لفترات طویلة بما یتبعها من تقیید الحریات  ٕ تمثلت فى االستثناءات الشهیرة وا
مما جعل شباب   –بما فى ذلك الوفد -وشاركت األحزاب السیاسیة اللبرالیة فى ذلك كله بدرجات متفاوتة 

الثالثینات (الذین جاء منهم رجال یولیو، یمقتون اللیبرالیة ویبحثون عن بدائل لها، بل كان فساد الحكم 
والسیطرة األجنبیة على البالد واقتصادها القومى من بین أسباب سخط الضباط الذین التفوا حول تنظیم 

ة  وسلبیاتها كما عرفتها مصر،  والدیمقراطیة الضباط األحرار،  وما لبث أن تم الربط بین مثالب التجرب
كنظام سیاسى ولذلك كان اختبار مجلس القیادة القائم على استحالة الجمع بین الدیمقراطیة والثورة، الذى  
قصد به استحالة استمرار الثورة  مع عودة األحزاب اللیبرالیة التقلیدیة والحیاة النیابیة التقلیدیة،  له ما 

  یبرره.

ن األمر یتطلب جهدا خارقا أو ماال وفیرا حتى یتحرك الشارع المصرى ضد استمرار الدیمقراطیة لم یك
لم یستطیع النظام خاللها  1952حتى  1923طالما ارتبط ذلك فى أذهان الناس بتجربة مریرة تمتد من 

لسیاسى أن یحل أزمة مصر السیاسیة واالجتماعیة.  وارتسم فى أذهان الجماهیر أن عودة النظام ا
بصیغته القدیمة یعنى ضیاع المكاسب القلیلة التى حققتها الثورة وكان من المأمول أن تحقق ما هو أكثر 
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لغاء األلقاب وغیرهما من المكاسب السریعة التى تحققت فى العامین   ٕ منها،  وخاصة اإلصالح الزراعى وا
ظام القدیم جعل من السهل أن تنفر األولین للثورة،  لذلك كان هناك ربط بین الدیمقراطیة وعودة الن

  الجماهیر منها، وهي اللعبة التى لعبتها أخبار الیوم وأصحابها على ومصطفى أمین. 

ومن ثم كان االختیار للثورة بغیر دیمقراطیة أمرا متوقعا، وهو ما لم یستوعبه خالد محى الدین عن ذلك 
  الحین. 

  المشاركة فى صنع القرار
ما یثیر الدهشة حقا ما أورده خالد محى الدین عن موقف عبد الناصر من فكرة  ومهما كان األمر،  فإن

المشاركة السیاسیة  للشعب عند لقائه مع ضباط المدفعیة فى اجتماع "المیسى األخضر" الشهیر إذ ذكر 
أن الشعب ال یستطیع تقدیر مصلحته الحقیقیة بسرعة،  وربما ال تكفى ثالث سنوات كفترة انتقالیة ألن 
الشعب ال یمكنه تحمل مسئولیة الحریة،  وقال: "الشعب الذى ال یستطیع أن یتحمل مسئولیة الحریة،  ال 
یمكنه أن یستمتع بها"!! وفى اجتماع آخر لمجلس قیادة الثورة وصف أحد األعضاء  الشعب المصرى 

ون  رءوسهم على بعبارات  نابیة عف قلم خالد عن ذكرها،  وهنا نتساءل: هل خرج أولئك الضباط یحمل
من أجل شعب ال یتحمل مسئولیة الحریة؟ أم خرجوا لتعلیمه الحریة؟ وهل  1952یولیو  23أكفهم فى 

هناك عالقة بین هذا الفهم وما قاله عبد الناصر فى میدان المنشیة باإلسكندریة یوم أطلق علیه اإلخوان 
مال عبد الناصر أو قتل جمال عبد الرصاص "... زرعت فیكم العزة زرعت فیكم الكرامة ،  إن مات ج

الناصر فكلكم جمال عبد الناصر"؟ هل خرجت طلیعة الضباط األحرار لتفرض وصایة طبقتها 
االجتماعیة (الطبقة الوسطى الصغیرة) على الجماهیر المصریة ؟ وهل لهذا كله عالقة بموقف جمال عبد 

إلصالحیا الجذریة،   التي تخدم الناصر من الجماهیر طوال حكمه فهو یتعامل معها من خالل ا
مصالحها ولكنه ال یسمح لها بالمشاركة الحقیقیة فى صنع القرار على أى مستوى واالكتفاء بتوجیه حركة 
الجماهیر من خالل أجهزة اإلعالم والخطب السیاسیة،  مما أدى إلى السلبیة الشدیدة التى نشكو منها 

ه ثورة یولیو من مكاسب دون أن تتحرك الجماهیر التى والتى قضت فى نهایة األمر على أهم ما حققت
تعودت أن تجلس فى مقاعد المتفرجین  للدفاع عنها. وال زلنا نذكر خطبة عبد الناصر الشهیرة ردا على 

مطالبین بالحریة (عاوزین حكومة حرة.. العیشة بقیت مرة!!) فأبدى عبد  1968مظاهرات الطلبة عام 
تاحة الفرصة للجمیع الناصر دهشته من المطالبة  ٕ بالحریة وتساءل ألیست الحریة هى تكافؤ الفرص وا

  للتعلیم والعمل !! 

  فى المنفى
بانتصار فكرة استمرار الثورة على حساب الدیمقراطیة حتى كان  1954وما كادت تنقشع أزمة مارس  

ه الذباب على عبد الناصر أن یتخلص من خالد  محي الدین ألنه "زى العسل" ووجوده سیجلب حول
(یقصد الضباط المؤیدین للدیمقراطیة من رجال الفرسان) وطلب منه أن یغادر البالد إلى سویسرا حیث 
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ظل هناك مع أسرته منفیا، بینما أخذ نجم جمال عبد الناصر یرتفع كثیرا حتى أصبح من قیادات العالم  
تحاد السوفییتى و رفض سیاسة الثالث فى أعقاب مؤتمر باندونج.  وسبق ذلك عقد صفقة السالح مع اال

األحالف وتبنى سیاسة الحیاد اإلیجابي.. كل تلك التطورات كانت دالالت على االتجاه التقدمى للنظام،  
ولكن البوصلة كانت ال تزال تشیر إلى عكس اتجاه الدیمقراطیة. ویبدو ان خالد محى الدین قد استفاد من 

بتسجیل مذكراته فى "الكراسة الزرقاء"  كما انكب على القراءة فترة المنفى فى مراجعة تامة لموقفه بدأت 
فى األدبیات السیاسیة،  وداعبته فكرة العودة لمتابعة النضال على أرض الوطن فى إطار التغیرات التي 

هنري كورییل مؤسس حدیتو الذي كان مهتما  –بل وألح علیه فى ذلك  –حدثت،  وشجعه على العودة 
تصال بین النظام الجدید فى مصر وبین إسرائیل سعیا وراء إبرام سالم بین البلدین عندئذ بفتح قنوات ا

  یدعم وجود إسرائیل فى المنطقة.

كانت هذه هى المرة األولى التي یشیر فیها خالد إلى كورییل ولكنه لم یفسر لنا سر هذا التأثیر السحرى 
التصال بعبد الناصر وشجعه على الكتابة الذي تمتع به  كورییل على المناضل المصرى فرسم له طریق ا

له،  فهل كانت هناك صلة مابین عبد الناصر وكورییل عن طریق ثروت عكاشة الذى كان ملحقا 
عسكریا بباریس وكان على صلة وثیقة بهنرى كورییل وهو الذى أعطى كورییل عنوان خالد فى سویسرا،  

مان فوزى صدیق خالد؟ هذه كلها تساؤالت تتضمن ورتبت اللقاء سیدة یهودیة من حدیتو كانت زوجة لعث
إال ما أراد لنا أن نعرفه، والزال  -طبعا –أبعادا ال تزال خفیة ال نجدها فى كتاب خالد الذى لم یكتب 

  بالكثیر. –على ما یبدو –یحتفظ 

یوط ثورة وعلي كل،  فإن كتاب خالد "واآلن أتكلم " یضع بین أیدینا كمشتغلین بالتاریخ خیطا جدیدا من خ
، ویلقي أضواء هامة على جوانب كانت غیر واضحة من أحداث الثورة منذ أن كانت تنظیما 1952یولیو 

جنینیا حتى اشتد  عودها. ولعل الجزءین التالیین یلقیان المزید من األضواء على األحداث التي عاصرها 
من یقتدى بالملك فؤاد فینقذ  1952خالد من وراء كوالیس السلطة.  ویحدونا األمل أن تجد ثورة یولیو 

وثائق الثورة من الضیاع ویتیحها للباحثین وهو دور نرشح له الرئیس حسنى مبارك، وخاصة أنه رأس فترة 
لجنة كتابة تاریخ  الثورة أیام كان نائبا للرئیس،  فهل یستجیب لذلك امتدادا لرعایته للحیاة التفافیة فى 

 مصر؟

 


